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Buddy Vedder brengt oude legendes tot leven in
het theater
De grootste hits van onder andere Prince, George Michael en Earth, Wind &
Fire

Buddy Vedder en de zevenkoppige band ‘A Perfect Combination’ staan met hun

voorstelling ‘The Legends We’ve lost’ vanaf dit najaar voor het eerst in de

Nederlandse theaters. Samen nemen ze je mee terug naar de jaren ’70 en ’80 en

eren ze de helden die ons zijn ontvallen, maar door hun muziek onsterfelijk zijn

geworden. Een avond vol dansvloerkrakers, discoklassiekers en popjuwelen

gegarandeerd!

Van oktober 2022 t/m mei 2023 in het theater bij jou in de buurt.
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Buddy Vedder & A Perfect Combination slaan in deze swingende voorstelling een brug tussen

de sound van nu en de groove van toen. Ze brengen een ode aan de muzikale legendes! De

muzikale helden van nu staan op de schouders van de muzikale helden van toen. Bruno Mars,

Justin Timberlake, Ariana Grande… De lijst van wereldartiesten die zich hebben laten

inspireren door de songs uit de ’70s en ’80s is eindeloos. Wie wat langer luistert naar de hits

van dit moment, hoort de invloeden van The Eagles, Whitney Houston en natuurlijk

Michael Jackson terug in de huidige top 40. The Legends We’ve Lost zal voor de meesten een

avond van herkenning zijn en voor anderen een avond vol ontdekking, maar voor iedereen een

feestelijke theatershow waarbij stilzitten onmogelijk is.

 

“Als kind droomde ik dat ik net als Michael Jackson op het podium zou staan.
Dat ik nu The King Of Pop en al mijn andere muzikale voorbeelden mag eren
is een bijzonder moment in mijn leven. Omringd door de beste muzikanten van
Nederland, met unieke arrangementen en swingende medleys doen we er
alles aan om onze (en misschien ook jouw) helden de ode te brengen die ze
verdienen.”
— Buddy Vedder

 

Buddy Vedder & A Perfect Combination

Buddy Vedder is één van de meest veelzijdige entertainers van dit moment; als presentator,

acteur en zanger bereikt hij een miljoenenpubliek vanuit de TV-studio, vanaf het witte doek en

via het theater. Hij is onder andere bekend als presentator van Holland’s Got Talent,  Deal or

No Deal en als panellid van de RTL4 hit The Masked Singer. In het theater was hij al eerder te

zien in de musical Murder Ballad en The Christmas Show.

Onder leiding van drummer Danny Sahupala (die onder meer speelde bij The Pointer Sisters,

Sister Sledge, Candy Dulfer, Do en JT Taylor) klinkt A Perfect Combination als een klok. De

frontlady van de band, Marlayne Sahupala (tevens presentatrice van Hart Van Nederland),

vertegenwoordigde ons land tijdens het Eurovisie Songfestival en zong onder andere bij Ruth

Jacott en Sister Sledge.



OVER SENF THEATERPARTNERS

Senf Theaterpartners representeert meer dan 50 theaterproducenten, gezelschappen en artiesten. Wij
verzorgen niet alleen de tourneeplanning maar we bewegen en ontwikkelen mee in de theaterwereld.
Theaterproducties moeten actueel zijn, relevant en interessant voor theaterbezoekers, daarom zorgen wij ervoor
dat er ieder seizoen weer een rijk gevuld en divers aanbod aan theaterproducties in de theaters te zien is. Wij
maken ons hard om met de juiste inzet en betrokkenheid de beste producties te ondersteunen, want Senf
Theaterpartners heeft hart voor theater!

‘’In deze show komt alles samen; met de beste muzikanten de heerlijkste
muziek spelen uit de tijd waar ik muziek ontdekte en mezelf ontwikkelde als
zangeres. Al deze Legends hebben mij geïnspireerd. Om dit samen met
Legend in wording Buddy te doen maakt het helemáál een feest!”
—  Marlayne Sahupala

 

Voor tickets en speeldata: www.buddyvedder.com/tickets en/of bel 0900-9203 (45 cpm).
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